JAKAUTUMISEN PERUSTEET

Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka
mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle
osakeyhtiölle Scanfil Oyj:lle Sievi Capitalin keskittyessä jatkossa pääoma- ja
finanssisijoitusliiketoimintaan.
Jakautumisen tavoitteena on selkeyttää liiketoimintarakenteita, parantaa toiminnan
läpinäkyvyyttä ja edesauttaa näin osakkeenomistajien sijoitusten arvonnousua
pitkällä aikavälillä.
Sievi Capitalin osakkeenomistajat saavat jakautumisessa vastikkeena uuden Scanfil
Oyj:n osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on Sievi Capitalin osakkeita.
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JAKAUTUMISSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT

Jakautumissuunnitelma
Sievi Capital Oyj:n hallitus ehdottaa, että Sievi Capital Oyj (”Sievi Capital” tai
”Jakautuva Yhtiö”) jakautuu osittain siten, että osa sen varoista ja veloista
siirtyy selvitysmenettelyttä uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle
Scanfil Oyj:lle (”Scanfil” tai ”Vastaanottava Yhtiö”).
Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena
Vastaanottavan Yhtiön osakkeita omistuksensa mukaisessa suhteessa.
Jakautumisessa noudatetaan osakeyhtiölain 17 luvun ja elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain 52 c §:n säännöksiä.
Hyväksyessään jakautumissuunnitelman Sievi Capitalin yhtiökokous päättää
perustaa Vastaanottavan Yhtiön ja hyväksyy sille ehdotetun yhtiöjärjestyksen.

JAKAUTUMISSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT

Jakautumisen syyt
Jakautumisen tarkoituksena on toteuttaa Sievi Capital -konsernin eri
liiketoimintojen eriyttäminen oikeudellisesti itsenäisiksi yksiköiksi siten, että
sopimusvalmistus ja muu teollinen liiketoiminta eriytetään omaksi yksikökseen ja
sijoitustoiminta jää jakautuvaan yhtiöön omaksi yksikökseen. Sievi Capitalin hallitus
uskoo, että jakautuminen edesauttaa mahdollisia tulevia yritysjärjestelyjä, kun
teollinen toiminta jaetaan omaksi juridiseksi yksikökseen. Jakautuminen selkeyttää
liiketoimintarakenteita, parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä ja edesauttaa näin
osakkeenomistajien sijoitusten arvonnousua pitkällä aikavälillä.

JAKAUTUMISSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT

Sievi Capital Oyj:n hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat
Sievi Capital Oyj:n hallituksen nykyinen jäsenmäärä säilyy ennallaan ja hallituksen
nykyiset jäsenet jatkavat tehtävissään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka kuitenkin siten, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Asa-Matti Lyytinen
Jorma J. Takasen tilalle. Hallituksen kokoonpano on siten seuraava jakautumisen
täytäntöönpanon jälkeen: Asa-Matti Lyytinen (puheenjohtaja), Jorma J. Takanen ,
Reijo Pöllä, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki.
Sievi Capitalin toimitusjohtajaksi ehdotetaan nimitettäväksi Jorma J. Takanen Harri
Takasen tilalle jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.
Sievi Capitalin nykyinen tilintarkastaja ja päävastuullinen tilintarkastaja jatkavat
tehtävissään myös jakautumisen jälkeen.

JAKAUTUMISSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT
Scanfil Oyj:n hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat
Scanfilin ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään
kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan
hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Äänten mennessä
tasan ratkaisee arpa puheenjohtajan vaalin.
Scanfilin hallituksen jäsenmäärän ehdotetaan olevan aluksi viisi (5) jäsentä ja
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Jorma J. Takanen Asa
Matti Lyytinen, Tuomo Lähdesmäki, Reijo Pöllä ja Jarkko Takanen. Hallituksen
puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Jorma J. Takanen.
Scanfilin toimitusjohtajaksi ehdotetaan nimitettäväksi Harri Takanen.
Scanfilin tilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KPMG Oy Ab (y-tunnus
1805485-9) päävastuullisena tilintarkastajanaan Ari Ahti.

JAKAUTUMISSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT

Vastaanottavan yhtiön osakemäärä
Vastaanottava Yhtiön osakkeiden lukumääräksi tulee määrä, joka vastaa
Jakautuvan Yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennettynä Jakautuvan Yhtiön
omistamien omien osakkeiden määrällä. Jakautuva Yhtiö omistaa tämän
jakautumissuunnitelman allekirjoituspäivänä 2.983.831 omaa osaketta. Arvioitu
osakkeiden lukumäärä on siten 60.714.270 - 2.983.831 = 57.730.439 kappaletta.
Vastaanottavan Yhtiön osakkeet ovat yhdenlajisia.

JAKAUTUMISSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT

Jakautumisvastike ja jaon ajankohta
Hallitus ehdottaa, että jakautumisvastikkeena annetaan Jakautuvan Yhtiön
osakkeenomistajille yksi (1) Vastaanottavan Yhtiön osake jokaista Jakautuvan Yhtiön
osaketta kohden.
Jakautuvan Yhtiön mahdollisesti omistamien omien osakkeiden nojalla ei anneta
jakautumisvastiketta. Jakautumisvastike jaetaan Sievi Capitalin osakkeenomistajille
heidän omistuksensa mukaisessa suhteessa. Jakautumisvastikkeen suorittaminen
Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajille alkaa jakautumisen täytäntöönpanon
rekisteröimispäivänä, arviolta 1.1.2012.

JAKAUTUMISSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT
Vastaanottavan yhtiön osakepääoma
Perustettavan Vastaanottavan Yhtiön osakepääomaksi ehdotetaan 2.000.000 euroa.
Osakepääoman määrä ei riipu Jakautumisvastikkeena annettavien Scanfilin
osakkeiden kokonaismäärästä.
Jakautuvan yhtiön varat, velat ja omapääoma sekä ehdotus näiden jakamisesta
Vastaanottavaan yhtiöön
Jakautumisen seurauksena Jakautuvan Yhtiön sopimusvalmistustoimintaan ja
muuhun teolliseen liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät
Vastaanottavalle Yhtiölle. Tämän pääsäännön mukaan Vastaanottavalle Yhtiölle
siirtyvät:
- Scanfil EMS Oy:n osakkeet;
- 100.000 euroa kassavaroja;
- Jakautuvan Yhtiön sopimusvalmistustoimintaan liittyvät sopimukset; sekä
- mahdolliset muut sopimusvalmistustoimintaan liittyvät varat ja velat.

JAKAUTUMISSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT

Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta
Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on
1.1.2012.
Listautuminen
Scanfil hakee osakkeidensa ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi
Nasdaq OMX Helsinki Oy:n Pörssissä arviolta 2.1.2012 alkaen. Jakautuvan
Yhtiön osakkeiden noteeraus Nasdaq OMX Helsinki Oy:n Pörssissä jatkuu
normaalisti jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen.

JAKAUTUMISEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Jakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.1.2012.
Kaupankäynti Scanfil Oyj:n osakkeilla NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalla
alkoi 2.1.2012. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on SCL1V.

